
 

 

 

سته از سي به اطالع آن د شنا شجويان دوره كار شجويان مهمان( دان شامل دان ضطراري  ) ضي حذف ا كه متقا

لغايت  16/۹/۹8شنبه مورخ  روز رساند حذف اضطراري ازباشند، ميخود مي نظريدروس  زا يكي

  باشد.اين مهلت قابل تمديد نميقابل انجام است.  زيرطي مراحل  27/۹/۹8مورخ  شنبهچهار روز

 

ستان آموزشسامانه مراجعه به  شيپیش خوان خدمت / : گل شكالت آموز سي م ست برر ست /درخوا درخوا

ست-1/ جديد ضطراري /   نوع درخوا ست حذف ا شماره درس  -3/ 3981انتخاب ترم -2= درخوا انتخاب 

 /ثبت داليل حذف در كادر )درخواست اول ( / كلیک روي عبارت ايجادبا كلیک روي آخرين عالمت سوال 
 

 
 

 بعد از ايجاد درخواست دكمه بازگشت را كلیک كرده و به پیش خوان خدمت باز گرديد. 
 

 
 جهت ويرايش درخواست : كلیک روي عالمت مداد زرد

 درخواست : كلیک روي عالمت ضربدر قرمز جهت حذف

 جهت ارسال درخواست : كلیک روي عالمت فلش سبز

 جهت مشاهده گردش كار درخواست : كلیک روي عالمت مربع سفید

 

 مراحل گردش كار به شكل زير طراحي شده است : 

ستاد درس/ تايید مدير گروه ارايه دهنده درس / تايید  شجو / تايید ا ست دان شي ارايه درخوا معاون آموز

 كننده درس/ تايید ريیس اداره خدمات آموزش / تايید كارشناس آموزش كل .

 

 به پیش خوان خدمت / شخصي استاد درس :   جهت تلیید درخواست

    مدير گروه و معاون آموزشي به كارتابل مخصوص خود در پیش خوان خدمت سامانه                                            

 گلستان مراجعه مي نمايند.                                           

 

 

 ۹۸-۹۹ اولسال اطالعیه حذف اضطراری دروس دوره کارشناسی نیم
 

javascript:void(0)
javascript:void(0)


 

 

الزم به ذكر است ، حذف اضطراري زماني نهايي مي گردد كه در اطالعات جامع دانشجو در مقابل درس مورد 

م تنهايي اين كار به انجادرج شده باشد، بنابراين با ايجاد و ارسال درخواست به « حذف اضطراري»نظر عبارت 

در  1301گزارش همچنین مسئولیت پیگیري تأيید درخواست حذف درس به عهده دانشجو است. نمي رسد، لذا 

 سامانه گلستان جهت پیگیري مراحل تأيید در اختیار دانشجويان است.

 
 

 

 فقط با شرايط زير قابل انجام استحذف اضطراري 

 

 عملي قابل حذف نيستند( -نظري يا ،)دروس عملي باشد نظري تقاضا درس مورد -1

شجو فقط مي تواند  -2 ست هر دان ست يک درخوا ستم ثبت نمايد و تا تعيين تکليف درخوا سي براي حذف در 

 قبلي امکان ثبت درخواست جديد وجود ندارد.

شجو  -3 ضطراري در بايد دان ضاي حذف ا شته و كالس تا زمان ارائه تقا ضوردا شته غيبت بيش ازحد ها ح ندا

 باشد.

 زير كمتر نشود:حد نصاب  از دانشجوواحدهاي باقيمانده حذف درس مورد نظر، تعداد  با  -4

 واحد 14: ۹2هاي ورودي 

 واحد  12و بعد از آن:  ۹3هاي ورودي 

مين دروس صالحيت معلميبه حذف اضطراري  مجاز  متعهد خدمت دبيريدانشجويان كارشناسي پيوسته  -5

 د.نباش

شبانهشهريه درس  -6 شجويان  ضطراري درسدان شت نمي ، با حذف ا شدقابل برگ شجويان روزانه   .با دان

 خواهند بود. درس مجدد درس ملزم به پرداخت شهريه آن هنگام اخذ ۹2ورودي 

ضوري از  -7 يا  مراجعه و  ارائه فرممراجعه ح شکده جهت دريافت فرم حذف و  به  حذف به آموزش دان

 نماييد. آموزش دانشگاه جداً خودداري

 

 آموزش مدير

13-۰۹-۹8 


